POLITICĂ PRIVIND MODULELE COOKIE
La ALL HEMP SRL (denumită in continuare “Societatea”), credem în a fi transparenți și deschiși în
legătură cu modul în care colectăm și utilizăm datele care se referă la dumneavoastră. În spiritul
transparenței, această politică furnizează informații detaliate despre cum și când utilizăm modulele
cookie. Prezenta politică referitoare la modulele cookie se aplică pentru orice produs sau serviciu
ALL HEMP SRL care se leagă de această politică sau care o încorporează prin referință.
Această secțiune vă spune cum folosim modulele cookie, de ce, și modul în care acest lucru ne
permite să îmbunătățim serviciile. De asemenea, vă spune cum puteți gestiona modulele cookie
care sunt stocate pe dispozitiv.
Utilizăm module cookie și alte tehnologii similare pentru a oferi o experienţă optimă fiecărei persoane
care utilizează website-urile societatii. Prin accesarea sau utilizarea în continuare a serviciilor
noastre (prin orice dispozitiv), dumneavoastră vă declarați de acord cu utilizarea modulelor cookie
și a altor tehnologii similare în scopurile specificate în această politică, în plus, față de orice alți
termeni și condiții ai prezentului website.
Dacă nu sunteți de acord cu modul nostru de utilizare a modulelor cookie, trebuie să setați
corespunzător setările browser-ului dumneavoastră sau să nu utilizați acest website sau alte
website-uri ale Societatii.
Decuplarea modulelor cookie pe care le utilizăm ar putea afecta experiența dumneavoastră ca
utilizator pe acest website și alte website-uri ale Societatii.
Ne rezervăm dreptul de a face modificări la politica privind modulele cookie, cu informarea
dumneavoastra. Toate modificările vor apărea aici și intră în vigoare imediat. Utilizarea în continuare
a website-ului nostru semnifică acordul dumneavoastră cu privire la orice astfel de modificări.
Ce este un modul cookie?
• Un modul cookie este o colecție de date într-un standard industrial pe care o pagină web le
transferă pe computerul dumneavoastră, temporar, pentru a permite adaptarea conținutului
la utilizator. În acest scop, modulele cookie colectează informații cu privire la comportamentul
dumneavoastră online.
• Un modul cookie este un fișier de mici dimensiuni care conține un text alcătuit dintr-un șir de
litere și cifre (informații), deseori codificate, care vă identifică în mod unic computerul,
terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul,
dar poate conține și alte informații.
• Un modul cookie este un fișier care este plasat / descărcat pe dispozitivul pe care îl utilizați
atunci când accesați un website, prin solicitarea emisă de către web server unui browser
(ex.: Internet Explorer, Chrome), care permite utilizarea funcționalităților site-urilor Societății
înregistrând navigarea website-ului,
• Un modul cookie este format din două părți: numele și conținutul sau valoarea modulului
cookie. Mai mult, durata de existență a unui modul cookie este determinată astfel încât,
atunci când accesați din nou website-ul, acesta poate prezenta opțiuni adaptate pe baza
informațiilor stocate despre ultima dumneavoastră vizită.
• Un modul cookie este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși – modulele
cookie folosesc formate tip plain text, nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi
executate și nici nu pot auto-rula; nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula
sau replica din nou și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului), ele
permițând exclusiv strângerea de informații despre comportamentul utilizatorilor (în principiu,
care anume pagini web vizitează și când).
• Altfel spus, modulul cookie poate fi văzut ca un card de identificare a utilizatorului de Internet,
care anunță website-ul de fiecare dată când utilizatorul se întoarce pe respectivul website.

Scopul modulelor cookie
Modulele cookie pot asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și website- uri.
Spre exemplu, în momentul autentificării unui utilizator pe un anumit website, datele de autentificare
sunt stocate într-un modul cookie; ulterior, utilizatorul poate accesa respectivul website fără să fie
nevoie să se autentifice din nou.
În alte cazuri, modulele cookie pot fi utilizate pentru stocarea de informații referitoare la activitățile
desfășurate de utilizator pe o anumită pagină web, astfel încât acesta să își poată relua ușor
respectivele activități la o accesare ulterioară a website-ului. Modulele cookie spun serverului ce
pagini trebuie să arate utilizatorului, astfel încât acesta să nu fie nevoit să își amintească acest lucru
sau să navigheze întregul website de la început. Astfel, modulele cookie pot fi asimilate unor „semne
de carte” care îi spun utilizatorului exact unde a rămas în cadrul unui website.
În mod similar, modulele cookie pot stoca informații referitoare la produsele comandate de către
utilizator pe un website de comerț electronic, făcând astfel posibil conceptul de „coș de cumpărături”.
Ce tipuri de module cookie utilizeazăm?
Noi utilizăm următoarele tipuri de module cookie: de sesiune, instalate de terțe părți.
Modulele cookie de sesiune sunt active numai pe durata unei sesiuni (de regulă, vizita obișnuită pe
un website sau sesiunea unui browser).
Pe website-ul nostru utilizăm doar module cookie ale unei terțe părți, Google Analytics, cu ajutorul
cărora obtinem rapoarte si statistice privind traficul pe site. Nu se colecteaza informatii cu caracter
personal.
Website-ul nostru poate fi utilizat, în anumite limite și fără acceptarea modulelor cookie.
Cum folosim modulele cookie?
Modulele cookie pot fi folosite pentru a vă recunoaște când vizitați website-urile noastre pentru a vă
memora preferințele și a vă furniza o experiență personalizată conform setărilor dumneavoastră.
Modulele cookie pot face de asemenea interacțiunile dumneavoastră cu noi mai rapide și mai sigure.
Modulele cookie ne ajută să determinăm performanța website-ului şi a pluginurilor noastre în diferite
locații. De asemenea, noi utilizăm module cookie ca să înțelegem, să optimizăm și să cercetăm
produse, funcționalități și servicii, inclusiv atunci când dumneavoastră accesați site-ul de pe alte
website-uri, aplicații sau dispozitive, cum ar fi de pe computerul dumneavoastră de la serviciu sau
de pe dispozitivul dumneavoastră. mobil.
Website-ul utilizează module cookie pentru echilibrarea încărcăturii, pentru a se asigura că websiteurile rămân în stare de funcționare.
Pentru a vă furniza produsele noastre, folosim module cookie și alți identificatori pentru a colecta
date despre utilizare și performanță.
Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul modulelor cookie?
Utilizăm module cookie pe website-ul / website-urile noastre și pe aplicații mobile. Toate browserele
care accesează acest website / website-uri vor primi module cookie de la noi.
Durata
Durata de viață a unui modul cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este
plasat. Un modul cookie per sesiune va expira la închiderea sesiunii, iar un modul cookie permanent
va expira intr-o perioada mai lunga. Durata de viață a unui modul cookie nu îi este impusă niciunui
utilizator. Ele pot fi blocate sau șterse în orice moment prin intermediul setărilor browserului. Durata
de viata a fiecarui cookie se afla in lista de cookie-uri de la sfarsitul acestui document.
Modulele cookie în sine nu solicită și nu dețin informații cu caracter personal. Ele nu pot identifica
personal un utilizator de internet. Datele personale pot fi colectate prin utilizarea modulelor cookie
doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator, îmbunătățind experiența de navigare
pe Internet (de exemplu: setările limbii în care se dorește accesarea unui website; păstrarea unui
user logat în contul de webmail, securitatea online banking, păstrarea produselor în coșul de
cumpărături).

Pentru detalii legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să
consultați politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă aici. Atare date sunt
criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.
În cazul în care un modul cookie prelucrează date cu caracter personal, ne vom asigura că
prelucrarea se va face în conformitate cu legislația în vigoare și cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016
(GDPR).
Ce tipuri de module cookie de la terți utilizăm?/ Ce sunt modulele cookie plasate de terți?
(„third party modul cookies”)
Societatea utilizeaza doar module cookie Google Analytics si numai in scopuri statistice.
Ce aveți de făcut dacă nu doriți setarea modulelor cookie sau dacă doriți eliminarea acestora?
Dacă nu doriți ca noi să utilizăm module cookie când vizitați website-ul nostru puteți să renunțați la
unele dintre ele din pagina dumneavoastră de setări. Dacă nu doriți să acceptați module cookie,
puteți, de asemenea, să modificați setările browserului pe computerul dumneavoastră sau pe alte
dispozitive utilizate ca să accesați serviciile noastre. Majoritatea browserelor asigură de asemenea
funcţionalitatea care vă permite să analizați și să ștergeți module cookie. Rețineți că website-ul
nostru nu va funcționa adecvat fără module cookie.
Producătorii de browsere asigură pagini de asistență privind gestionarea modulelor cookie în
produsele lor. Pentru mai multe informații, vizualizați mai jos.
✓ Google Chrome
✓ Internet Explorer
✓ Mozilla Firefox
✓ Safari (Desktop)
✓ Safari (Mobile) ✓ Browser Android ✓ Opera
✓ Opera Mobile
Pentru alte browsere, vă rugăm să consultați documentația furnizată de producătorul browserului.
Pentru a afla mai multe despre modulele cookie, inclusiv cum să vizualizați tipurile de module cookie
care au fost instalate și cum să le administrați și să le ștergeți, vizitați wikipedia.org,
http://www.youronlinechoices.com/ro/, sau https://www.aboutcookies.org/.
Alte resurse utile
Ca să aflați mai multe despre utilizarea modulelor cookie de către firmele de publicitate, utilizați
linkurile următoare:
• Alianţa Europeană pentru publicitate digitală interactivă (UE)
• Agenția de publicitate pe Internet (S.U.A.)
• Agenția de publicitate pe Internet (U.E.)

